সুশাসন বিষয়ক ইনহাউজ প্রবশক্ষণের ব্যািস্থাপনার সারসংণক্ষপ
মবিউল নং

মবিউণলর বিিরে

১

কমমকতমা-কমমচারীণের অংশগ্রহণে
সুশাসন সংক্রান্ত প্রবশক্ষে আণয়াজন

২

কমমকতমা-কমমচারীণের অংশগ্রহণে
সুশাসন সংক্রান্ত প্রবশক্ষে আণয়াজন

তাবরখ
১৮/১০/২০২০
১০/০৫/২০২১

প্রবশক্ষে িাস্তিায়ণন সংবিষ্ট কমমকতমা ও কমমচারী বৃন্দ
প্রবশক্ষক
ককাস ম পবরচালক
ককাস ম সমন্বয়কারী
সাণপাট ম স্টাফ
প্রবশক্ষক
ককাস ম পবরচালক
ককাস ম সমন্বয়কারী
সাণপাট ম স্টাফ

: মহাপবরচালক, বিটাক।
: জনাি কমাোঃ আবু সাঈে খান, পবরচালক, প্রবশক্ষে, বিটাক।
: জনাি কমাহাম্মে সাইফুল্লাহ, সহকারী পবরচালক (প্রশাোঃ), বিটাক।
: ১।কমাোঃ এরশাে আলম ২। কমাোঃ আব্দুর রবহম ৩। কমাোঃ আবজজুল হক।
: জনািণমা: মুহবসন, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক।
: ি. সসয়ে কমা: ইহসানুল কবরম, পবরচালক,টুল ইবিটিউট।
: জনাি করজাউল কবরম, mnt cwit (cÖkvt) বিটাক।
:১।জনাি সাইফুল ইসলাম২।জামাল উবিন; ৩।জনাি আবজজুল হক।

সুশাসন সংক্রান্ত
ইনহাউজ প্রবশক্ষে সূবচ
(প্রবশক্ষক, ককাস ম পবরচালক, ককাস ম সমন্বয়কারী, সাণপাট ম স্টাফ ও
অংশগ্রহেকারীণের নাণমর তাবলকা)

প্রশিক্ষণের শিষয়

: কমমকতমা-কমমচারীণের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রবশক্ষে আণয়াজন

প্রশিক্ষক
ককার্ স পশরচালক
ককার্ স র্মন্বয়কারী
র্াণপার্ স স্টাফ

:
:
:
:

তাশরখ: ১৮/১০/২০২০

জনাি আণনায়ার কহাণসন কচৌধুরী,মহাপবরচালক, বিটাক।
জনাি কমাোঃ আবু সাঈে খান, পবরচালক, প্রবশক্ষে, বিটাক।
জনাি কমাহাম্মদ র্াইফুল্লাহ, র্হকারী পশরচালক (প্রিাাঃ), বিটাক।
১।কমাোঃ এরিাদ আলম ২।জনাি কমাোঃ আব্দুর রবহম ৩। কমাোঃ আবজজুল হক।

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণহ)
নাম
ক্র:নং

পদবী

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

ড. সৈয়দ ম োঃ ইহৈ নু ল করি
জন ব ম োঃ ু হরৈন
জন ব ম োঃ জ ল ল উরিন
জন ব ম োঃ ইকব ল মহ সৈন প স য় িী
জন ব ম োঃ ফজলু ল করি
জন ব আবু ল নছু ি আহম্মদ
জন ব ম োঃ রফজু ল ইৈল
জন ব িপন কু ি স ত্র
জন ব ম োঃ জ হ ঙ্গীি আল
জন ব ৈ সয়দ আব্দু ল ব কী
জন ব ভবসি ষ চক্রবর্ত্তী
জন ব এৈ এ ইন ু ল মহ সৈন
জন ব ম োঃ ৈ ল উরিন
জন ব ম োঃ ৈু দ ি ন
জন ব আরিফু ি িহ ন
জন ব ৈু র ি কু ি ি য়
জন ব মক.এ . মন নু ি িহ ন
জন ব ম হ ম্মদ হু য়ুন করবি
জন ব ু নুি িরশদ
জন ব ক জী শ হ দ ি মহ সৈন
জন ব িহ ি উলয হ
জন ব ম োঃ আরনৈু ি িহ ন

পরিচ লক
পরিচ লক
পরিচ লক
অরিরিক্ত পরিচ লক
অরিরিক্ত পরিচ লক
ৈরচব
প্রধ ন রহৈ ব িক্ষণ
রনবম
ক মকহীিমপ্রসকৌশলী
রনবম
ব সজহী প্রসকৌশলী
ও অরড
রনবম
হী প্রসকৌশলী
অরফৈ
ি
রনবম হী প্রসকৌশলী
রনবম হী প্রসকৌশলী
রনবম হী প্রসকৌশলী
রনবম হী প্রসকৌশলী
রনবম হী প্রসকৌশলী
রনবম হী প্রসকৌশলী
ৈহক িী প্রসকৌশলী
ৈহক িী প্রসকৌশলী
ৈহক িী প্রসকৌশলী
ৈহক িী মপ্র গ্র ি
ৈহক িী প্রসকৌশলী
ৈহক িী প্রসকৌশলী

২৩
২৪

জন ব ম োঃ হ ু দুল হ ৈ ন
জন ব ম োঃ ও ি ইউৈু ফ

ৈহক িী প্রসকৌশলী
ৈহক িী প্রসকৌশলী

২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫

জন ব ম োঃ রফসি জ মহ সৈন
জন ব ম োঃ মিজ উল করি
জন ব ম প ল চন্দ্র প ল
জন ব ম োঃ আরিফু ল হ ৈ ন
জন ব ম োঃ ু নুি িশীদ
জন ব ইৈরিয় ক আহস দ
জন ব ৈ ইফু ল ইৈল
জন ব ওয় রহদুল ইৈল
জন ব রজমন জু দ ি
জন ব ম োঃ মি ফ সয়ল মহ সৈন খ ন
জন ব ম োঃ ম স্ত রফজু ি িহ ন প সবল

ৈহক িী প্রসকৌশলী
ৈহোঃ পরিোঃ (প্রশ োঃ)
ৈহোঃ পরিোঃ (অর্ম)
ৈহোঃ পরিোঃ (অর্ম)
পরিকল্পন ক মকিম
জনৈংস ক মকিম
ৈহোঃ পরিোঃ
ৈহোঃ
(অর্ম)পরিোঃ
(চোঃদ োঃ)
ৈহোঃ
(অর্ম)পরিোঃ
(চোঃদ োঃ)
গুদ
িক্ষণ কোঃ) মকিম
(প্রশ োঃ)(চোঃদ
ক্রয়
(চোঃদকোঃ)মকিম

স্বাক্ষর ও তাররখ

প্রশিক্ষণের শিষয়

: কমমকতমা-কমমচারীণের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রবশক্ষে আণয়াজন

প্রশিক্ষক

: জনাি কমা: মুহবসন, পবরচালক, ঢাকা, বিটাক।

ককার্ স পশরচালক
ককার্ স র্মন্বয়কারী

: ি. সসয়ে কমা: ইহসানুল কবরম, পবরচালক,টুল ইবিটিউট।
: যনাি করজাউল কবরম, সহোঃ পবরোঃ (প্রশাোঃ) বিটাক।

র্াণপার্ স স্টাফ

: ১।জনাি সাইফুল ইসলাম২।জনাি জামাল উবিন; ৩।জনাি আবজজুল হক।

তাশরখ: ১০/০৫/২০২১

(ক্রশমক নং জ্যৈষ্ঠতার শিশিণত নণহ)
ক্র:নং

নাম

পদিী

১

জনাি আবুল মনছুর আহম্মে

সবচি

২

জনাি কমাোঃ মবফজুল ইসলাম

প্রধান বহসাি রক্ষে কমমকতমা

৩

জনাি কমাোঃ করজাউল কবরম

সহোঃ পবরোঃ (প্রশাোঃ)

৪

জনাি ক াপাল চন্দ্র পাল

সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)

৫

জনাি কমাোঃ আবরফুল হাসান

সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)

৬

জনাি কমাহাম্মে সাইফুল্লাহ

সহোঃ পবরোঃ (প্রশাোঃ)

৭

জনাি কমাোঃ মামুনুর রশীে

পবরকল্পনা কমমকতমা

৮

জনাি ইসবতয়াক আহণমে

জনসংণ া কমমকতমা

৯

জনাি সাইফুল ইসলাম

সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ)

১০

জনাি ওয়াবহদুল ইসলাম

সহোঃ পবরোঃ (অর্ ম)(চোঃোোঃ)

১১

জনািা মবজমনা মজুমোর

সহোঃ পবরোঃ (প্রশাোঃ)(চোঃোোঃ)

১২

জনাি কমাোঃ কতাফাণয়ল কহাণসন খান

গুোম রক্ষে কমমকতমা (চোঃোোঃ)

১৩

জনাি কমাোঃ কমাস্তাবফজুর রহমান পাণিল

ক্রয় কমমকতমা

১৪

জনািা শুকবরয়া খানম

বহসাি রক্ষক

১৫

জনাি কমাশারফ কহাণসন

বহসাি রক্ষক

১৬

জনাি কমাোঃ আব্দুল আউয়াল

অবিটর

১৭

জনাি কমাোঃ সবহদুল ইসলাম

কহাণষ্টল সুপাবরনণটনণিন্ট

১৮

জনািা কহাসণন আরা কি ম

বহসাি রক্ষক (চোঃোোঃ)

১৯

জনািা কাবনজ ফাণতমা

২০

ূঁ া
জনাি কমাোঃ আবুল িাশার ভঞ

সহকারী বহসাি রক্ষক

২১

জনাি কমাোঃ বনজাম উবিন খন্দকার

সহকারী বহসাি রক্ষক

২২

জনািা মমতাজ কি ম

সহকারী বহসাি রক্ষক

২৩

জনাি কমাোঃ আশরাফ আলী

২৪

জনাি কমাোঃ শাহজালাল

তত্ত্বািধায়ক (চোঃোোঃ)

২৫

জনািা আসমাউল হুসনা

সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃোোঃ)

২৬

জনাি কমাোঃ মুরাে কহাণসন

সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃোোঃ)

প্রশাসবনক কমমকতমা (চোঃোোঃ)

সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃোোঃ)

স্বাক্ষর ও তাশরখ

২৭

জনাি কমাোঃ আব্দুর রবহম

২৮

জনাি কমাোঃ হাবিবুর রহমান

ণিষো সহকারী (চোঃোোঃ)

২৯

বমণসস সালমা সুলতানা

ক্রয় সহকারী

৩০ জনাি কমাোঃ কিলাণয়ত আহম্মে খান
৩১

জনাি কমাোঃ আব্দুর রবশে

৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০

জনািা জহুরা পারেীন
জনািা তাজনীন আক্তার
জনাি কমাোঃ সবুজ কহাসাইন
জনাি কমাোঃ আব্দুল মান্নান
জনাি কমাোঃ নুরুল ইসলাম
জনাি কমাোঃ আব্দুর রি খান
জনাি কমাোঃ মবনরুজ্জামান খান
জনাি নাবহে কায়সার
জনাি বসবিকুর রহমান
জনাি মুহাম্মে শহীদুল আলম খান
জনাি আল-মামুন
জনাি কাণয়শ ইসলাম
জনাি কমাোঃ হাবফজুর রহমান
কমাছাোঃ অাাবমনা খাতুন
জনাি কমাোঃ মামুনুর রশীে
জনািা বজল হাসনাত জাহান
জনাি রবন আক্তার
জনাি আিদুল কুদ্দুছ
জনাি উণম্ম সালমা বিউটি

সহকারী বহসাি রক্ষক(চোঃোোঃ)

লাইণেরীয়ান
ইনণেন্টনারী কচকার
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
উচ্চমান সহকারী
কযাবশয়ার
কযাবশয়ার
কবিউটার অপাণরটর
কবিউটার অপাণরটর
বনরাপত্তা পবরেশমক
বনম্নমান সহকারী
বনম্নমান সহকারী
বনমেমান সহোঃ/কবিোঃ অপাোঃ
বনম্নমান সহকারী কাম কবিোঃ অপোঃ
বনমেমান সহোঃ কাম কবিোঃ অপাোঃ
বনম্নমান সহকারী
কটবলণফান কটবলণফান
কটবলণফান অপাণরটর
সময় রক্ষক
কটবলণফান অপাণরটর

